
MČTAU Turizmo fakulteto 2020–2021 mokslo metų veiklos grupėse ataskaita

I grupė

2020 m. rugsėjo mėnesį visuotiniame grupės narių susirinkime buvau išrinktas grupės
seniūnu.

Susirinkimo metu trumpai buvo aptarta artimiausio mėnesio programa, kuri vėliau buvo
patikslinta kolektyvo ekskursijos į Salaką ir Gražutės regioninį parką metu. Oficialus mokslo
metų atidarymas įvyko važinėjantis atviru dviaukščiu autobusu po Vilniaus senamiestį.

2020/2021m. mokslo metų I grupės ataskaita

2020/2021m. rudens semestro renginiai

1. Mokslo metu atidarymas važinėjant atviru autobusu po Vilniaus senamiestį 2020.10.08

2. Ekskursija po rytinę Lietuvą: Zalavas – Visaginas – Rojus – Salakas – Mindūnai

3. Grupės talka Botanikos parko Vingio skyriuje 2020.10.26

4. Spalio 13 d. pažintinė edukacinė ekskursija po Alytaus kraštą: Alytus – Šaltalankių ūkis –
Simnas – Žuvintas

5. Ekskursijos Vilniaus mieste spalio-lapkričio mėnesiais

6. Sapiegos barokinis ansamblis: Sapiegų rūmai, parkas, trinitorių vienuolynas ir bažnyčia

7. Eksursija po Užupio respubliką

8. Antakalnio kapinės.

Įvedus karantiną, grupė tęsė veiklą virtualiai – lapkričio mėnesio antroje pusėje ir gruodžio
pirmoje pusėje išmokome dirbti ,,Google meet“ ir ,,Zoom“ platformose, o tada planavome ir
pravesdome renginius, kuriuos aptardavome kiekvieną mėnesį vykstančiuose virtualiuose
grupės susirinkimuose.

2020/2021m. pavasario semestro renginiai

1. Kalėdinis nuotraukų konkursas ,,Ir aš ten buvau“

2. Vasario 2 d. kartu su Keliautojų klubu buvo organizuotas renginys-susitikimas su
keliautoju Vytautu Bukausku. Virtualiai keliavome po Lietuvos aukščiausias vietas

3.Vasario 11 d. įvyko renginys ,,Užgavėnių tradicijos: Liberto Klimkos pasakojimas“



4. Vasario 18 d. įvyko renginys „Pasitinkant Lietuvos totorių metus“: apie šios tautinės
mažumos istoriją, papročius pasakojo Vilniaus totorių bendruomenės pirmininkė Galina
Miškinienė

5. Kovo 17 d. įvyko renginys skirtas Juozui Zikarui: apie skulptoriaus vaikystę, mokslus
pasakojo istorikas Virgilijus Kiršgalvis, grupės studentė Vilija Mulevičienė

6. Kovo 22 d. įvyko naujai sukurto dokumentinio filmo apie skulptorių J. Zikarą virtuali
peržiūra

7. Kovo 25 d. įvyko renginys ,,Žymūs Kretingos krašto žmonės, skirtas Jurgiui Ambraziejui
Pabrėžai. Pranešėja – istorikė Jolanta Klietkutė

8. Balandžio 8 d. įvyko renginys „V. Mačernis – poezijos genijus filosofo širdimi“. Pranešėja
– knygos ,,Dūžtančios formos“ autorė Aldona Ruseckaitė

9. Balandžio 26 d. pratęstas ciklas „Žymūs Kretingos krašto žmonės: Jonas Karolis
Chodkevičius“. Pranešėja – istorikė Jolanta Klietkutė

10. Balandžio 29 d., tęsiant praėjusių metų ekskursiją ir remiantis K. Sabaliauskaitės knyga
,,Petro imperatorė“, pristatyta liepos mėnesio vasaros kelionė į Latviją

11. Gegužės 3 d. įvyko grupės pavasarinė talka Botanikos parko Vingio skyriuje.

Atlaisvinant karantiną: Žvėrynas – Vilniaus vasarnamių rajonas

13. Balandžio mėnesį: Netikėti ir pamiršti Vilniaus kiemeliai

14. Gegužės mėnesį: K. Čiurlionio gatve keliaujame į Vingio parką

15. Gegužės mėnesį: Pohuliankos gatvės paslaptys (ekskursija-pasivaikščiojimas J.
Basanavičiaus gatve)

16. Nuo sausio 7 d. iki birželio 5 d. vyko virtualus susipažinimas ir ekskursijos po Vilnių.
Buvo įkeliamos nuotraukos ir reikėjo nustatyti, kurios tai vietos, o vėliau buvo
papasakojamos istorijos apie nufotografuotas Vilniaus vietas. Tokių nuotraukų su
pasakojimais buvo 38

17. Mokslo metų pabaigos šventė sutapo su dviejų dienų ekskursija: ,,35 autobuse neskaitant
Artūro link JŪROS“. Keliavome panemuniais link Rambyno, aplankydami Tauragės miestą ir
Pagramančio regioninį parką

Raimundas Šakalys, I grupės kuratorius



II grupė

Per šiuos mokslo metus antros grupės nuveikti darbai

1. Dalyvavome bendrose paskaitose nuotoliniu būdu ir gyvai

2. Keletas žmonių dalyvavo skaitmeninio raštingumo kursuose rudenį ir pavasarį

3. Dalyvavome konkursuose, rengtuose fakulteto Facebook puslapyje

4. Pavasarį kartu su kitomis grupėmis dalyvavome talkoje Vingio parko Botanikos sode

5. Dalyvavome žygyje 100 km aplink Vilnių

6. Kartu su pirma grupe dalyvavome ekskursijose po Žvėryną ir Antakalnio kapines

7. Keletas žmonių vyko į ekskursiją po Tauragės kraštą, planuojame vykti į ekskursiją po
Latviją.

Kadangi buvo paskelbtas karantinas, senjorai labai klusniai laikėsi visų  saugos sąlygų, dėl to
ne viską galėjome įvykdyti, ką buvome suplanavę.

Salomėja Daunienė, II gr. kuratorė.

III grupė

Spalis. Naujų mokslo metų pradžia, grupės susirinkimas, susipažinimas, planų aptarimas
vyko MČTAU auditorijoje spalio 9 dieną. Dalyvavo 76 pirmamečiai klausytojai. Juos
pasveikino ir su Turizmo fakulteto tradicijomis bei planais supažindino dekanė Teodora
Dilkienė.

Krikštynos Europos parke buvo organizuotos spalio 21 dieną. Labai gausiai visi susirinko,
dalyvavo ekskursijoje po parką. Nuolat su dėkingumu prisimename aukštesnių kursų
studentus, įkvėptus dekanės Teodoros Dilkienės, kurie parengė teatralizuotą vaidinimą,
repetavo, ieškojo kostiumų ir su jauduliu laimino ir krikštijo mus, MČTAU pirmakursius.
Taip pat visiems įsiminė Priesaikos tekstas, kurį kartu su pažymėjimu gavom dovanų. Tą patį
mėnesį, atsidėkodami Europos parkui, susirinkome į talką, tvarkėme aplinką, rinkome šakas,
apžiūrėjome skulptūrų parodą. Dalyvavo 12 žmonių.

Lapkritis. Prasidėjo karantinas. Sukūrėme grupės FB. Ketvirtadieniais bendravome Meet
platformoje. Dažniausiai pristatydavome anksčiau vykusių kelionių įspūdžius,
demonstravome skaidres ir nuotraukas. Dekanė Teodora Dilkienė nuotoliniu būdu mus
supažindino su Islandija ir Jeruzale. Aktyviai dalyvavome MČTAU Sveikos gyvensenos



fakulteto ir Vilniaus visuomenės sveikatos biuro organizuojamose mankštose ir virtualiose
paskaitose, įveikėme daug etapų pėsčiųjų žygyje ,,133 kilometrai aplink Vilnių“.

Gruodis. Įvyko virtualus III grupės nuotraukų konkursas fakulteto FB „Kalėdų puošmenos“.
Pasidalinome ir pasidžiaugėme vieni kitų kūrybinėmis idėjomis.

Sausis-Vasaris-Kovas. Buvo organizuota virtuali paskaita ,,Širvintos: grįžimas į vaikystės
miestą“ apie Širvintų krašto istoriją, architektūrą, gamtą visiems Turizmo fakulteto bei kitų
miestų TAU klausytojams. Pranešėjai – A. Varanauskienė ir M. Stanevičienė. Užmezgėme
draugiškus ryšius su Širvintų Trečiojo amžiaus universitetu. Paskaita buvo kartojama du
kartus. Prisijungusių klausytojų skaičius siekė apie 300. Kita virtuali paskaita, kurią
organizavo III grupė, vadinosi ,,Botanikos sodas Vilniaus pilyse“. Profesionaliai ir įdomiai ją
parengė soc. mokslų daktarė, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos
darbuotoja Angelė Čepėnaitė.

Balandis-Gegužė. Šiek tiek atlaisvinus griežtą karantiną, vėl pradėjome burtis nedidelėm
grupelėm. Pirmiausia organizavime dvi talkas Europos parke. Rinkome ne tik ant žemės
gulinčias šakas, bet ir grožėjomės virš mūsų sulig medžių viršūnėmis ore pakibusiomis
menininko Jeržio Kedzioros (Jerzy Kędziora) skulptūromis. Balansuojančios skulptūros,
eksponuojamos atviroje Europos parko erdvėje, pasitiko judėdamos subtiliu gamtos ritmu,
demonstruodamos neįtikėtinus akrobatinius gebėjimus aukštai ore. Padirbėjom, pakvėpavom
pušų aromatu. Dalyvavo 17 talkininkų.

Mūsų grupės žygių sezonas prasidėjo balandžio 18 d. Regina Gucalo pakvietė keliauti į
Vilniaus Veneciją. Nuostabi gamta, mėlynai pražydę šlaitai ir spalvingas gyvenamasis
kvartalas. Žygyje dalyvavo 6 grupės nariai.

Gegužės 14 dieną MČTAU Turizmo fakulteto 3 grupė dalyvavo ekskursijoje ,,Žydiškasis
Vilnius“. Lietingą popietę gidas A. Pavelko lydėjo mus po daug tragedijų mačiusį žydų Geto
kvartalą, pasakojo sukrečiančias mirties akivaizdoje atsidūrusių žmonių istorijas. Dabar apie
tai byloja ant kai kurių sienų išlikę jidiš užrašai, Dovydo žvaigždės ir paminklai. Siekiant
atminti žydų gydytoją Cemachą Šabadą, 2007-ais metais buvo pastatytas jo paminklas
(skulptorius R. Kvintas). Ne mažiau įtaigus ir kitas to paties skulptoriaus darbas – ,,Vandens
nešėjas“. Jį sukurti įkvėpė Vilniuje gyvenusio žydų poeto Mošės Kulbako kūryba.
Ekskursijoje dalyvavo 14 žmonių.

Bendravimo ir įspūdžių po ilgo karantino ištroškę III gr. klausytojai du kartus per savaitę
rinkosi į ekskursijas. Gegužės 16 d. – „Vilniaus vienuolijos“ (gidė D. Čornij). Ekskursija
truko 2,5 val. Lietus nepamaišė klausytis nuoširdaus gidės pasakojimo. Iš viso aplankėme 15
vienuolijų. Ekskursiją pradėjome nuo Bonifratrų vienuolyno, kurį įkūrė 16 a. pabaigoje iš
Europos atvykę vienuoliai, jie padėjo slaugyti ir gydyti ligonius.Toliau keliavome prie Jėzuitų
vienuolyno valdų. Jų veikla paliko didžiulį įspūdį: buvo išsilavinę ir daug padarė švietimo ir
mokslo srityse. Toliau kelias vedė į Dominikonų didingą bažnyčią. Prie unitų Šventosios
trejybės bažnyčios perėjome į stačiatikių Šventosios dvasios cerkvės kiemą ir veikiantį prie



jos vyrų vienuolyną. Taigi dar kartą įsitikinome, koks nepaprastas, nuostabus ir įdomus
Vilnius savo istorija. Dalyvavo 12 klausytojų.

Gegužės 18 dieną ekskursijoje ,,Vilniaus legendos ir mitai“ aplankėme nuostabiausius
Vilniaus miesto objektus, išgirdome daug legendų ir mitų, išlikusių iki mūsų dienų. Atrodo,
ne vieną iš jų esame girdėję, bet dvi valandos pralėkė nepastebimai, klausantis nuoširdaus ir
spalvingo ekskursijos gidės D. Čornij pasakojimo. Ekskursija prasidėjo Lietuvos sostinės
širdyje – Šventaragio slėnyje, kur stovi Katedra, didingieji Valdovų rūmai, Gedimino pilis.
Klausėmės legendų apie Vilniaus miesto įkūrimą, apie Aukštutinės Gedimino pilies statymą,
apie garsios poros – Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istoriją. Kai miesto
istorijoje nutinka kažkas svarbaus ar pastatomas didis statinys, šiems įvykiams ar statiniams
sukuriama legenda.. Taigi kita stotelė – Šv. Onos ir Bernardinų bažnyčių ansamblis. Ne
mažiau įdomios ir kitos legendos: apie du angelus, nusileidusius ant Šv. Jonų bažnyčios
bokšto, skulptūrą ,,Dvi rankos“ Šv. kankinės Paraskevės cerkvės kiemelyje. Dalyvavo 12
žmonių.

Kad senieji Vilniaus kiemeliai pilni istorijų ir įdomybių, įsitikino MČTAU III grupės
klausytojai gegužės 20 dieną, dalyvaudami ekskursijoje ,,Vilniaus kiemeliai”. Pabuvojome
Olizarų rūmų, poeto A. Mickevičiaus muziejaus, buvusio pirmojo VU botanikos sodo,
Chodkevičių rūmų didžiajame, Šlapelių namo-muziejaus, Prezidentūros rūmų ir kituose
kiemuose bei kiemeliuose. Kiemeliai, dideli ir ištaigingi, nedideli ir jaukūs, gidės Aldonos
Mikulionienės lūpomis pasakojo, koks gyvenimas čia vyko , kur gyveno ir dirbo amatininkai,
prekeiviai, miestelėnai, kur mėgavosi savo gyvenimu anų laikų didikai, kur kūrė žymūs
poetai, gyveno ir dirbo mokslo žmonės. Dalyvavo 10 žmonių.

Gegužės 25 dieną į ekskursiją „Meilės pėdsakai Vilniaus senamiestyje“, kurią vedė kuratorė
Milda Stanevičienė, susirinko gausus būrys III grupės klausytojų. Meilės istorijos sujaudino,
sukėlė pagarbų susižavėjimą, o kai kurios pribloškė asmenybių gebėjimu aukotis ir likti
ištikimiems net vienam iškeliavus į kitą pasaulį. Ypač sukrėtė Žygimanto Augusto ir
Barboros Radvilaitės tauri ir kilni meilė, įveikusi visas kliūtis. Šį jausmą dar labiau sustiprino
J. Vaičiūnaitės „Kanonas Barborai Radvilaitei“, įamžinęs poezijoje nepaprastą meilės istoriją.
Išgirdome dar niekada negirdėtų pasakojimų apie galėjusį kilti pilietinį karą tarp Chodkevičių
ir Radvilų dėl labai turtingos paveldėtojos – Sofijos Olelkaitės, rankos. Ne mažiau jaudinanti
istorija apie labai daug gero padariusį vilniečiams daktarą J. Franką ir jo žmoną Kristiną.
Ekskursiją baigėme Teatro, kino ir muzikos muziejaus renesansiniame kiemelyje Po šios
įdomios ekskursijos mums liko įspūdis, kad meilės jėga begalinė, ji gyvuoja per visą
žmonijos istoriją ir niekada nesibaigia. Dalyvavo 15 žmonių.

Esame dėkingi soc. mokslų daktarei Angelei Čepėnaitei už mūsų III grupei pravestą gegužės
28 dieną ekskursiją „Botanikos sodas Vilniaus pilyse“. Ekskursiją pradėjome prie Gedimino
paminklo, o paskui patraukėme link Pilies gatvėje esančo namo, pažymėto 22 numeriu, kur
prof. Žanas Emanuelis Žiliberas 19 a. antroje pusėje įkūrė pirmąjį Universiteto botanikos
sodą. Stanislovo Bonifaco Jundzilo iniciatyva 1797 m. jis buvo perorganizuotas, išplėstas ir
perkeltas iš Pilies gatvės į Sereikiškes. Mokslininkas pagausino sodo augalų skaičių,
keisdamasis augalais su 15 miestų, ir išpopuliarino jį Europoje. 1824 m. sode buvo 6565



augalų rūšių. Tai buvo vienas turtingiausių Rytų Europos botanikos sodų. Buvusi VU
Botanikos sodo vieta dabar yra Bernardinų sodo dalis į kairę nuo pagrindinės alėjos, einant
pro centrinius vartus, o taip pat Bekešo ir Plikojo (Trijų Kryžių) kalnų papėdės. Tokio
pobūdžio ekskursijos suteikia ir malonumo, ir daug žinių apie turtingą Vilniaus praeitį.
Dalyvavo 18 žmonių.

Gegužės ir birželio mėnesį mūsų III grupės klausytojas Marijonas Trapnauskas pakvietė
keliauti Verkių regioninio parko ir Aukštagirės takeliais. Visas būrys žygiavome ir grožėjomis
ošiančiais medžiais, turtinga pomiškio augmenija, Čigono pieva ir Čigono „akim“,
trykštančiu iš žemės šaltiniu, Neries vingiu... Grįžome maloniai pailsėję, pasisėmę miško
didybės ir ramybės. Dalyvavo 14 žmonių.

Birželio 12 dieną pasivaikščiojome po Užupį ir padarėme išvadą, kad šiandien jo niekas
nepavadintų Dievo užmirštu kampeliu. Dekanė Teodora Dilkienė ekskursijoje atskleidė jo
grožį ir paslaptis. Aplankėme vienuolių klarisių namą, Tibeto skverą, 2002 m. įkurtą Užupio
meno inkubatorių, pirmąjį tokio pobūdžio meno centrą Baltijos šalyse. Pasivaikščiojome ir
žavėjomės senąja architektūra. Kelionę baigėme Bernardinų kapinėse prie mums jau
pažįstamo, garsaus visoje Europoje Universiteto botanikos sodo įkūrėjo J. Jundzilo poilsio
vietos Dalyvavo 10 žmonių.

Milda Stanevičienė, III grupės kuratorė.

IV grupė

Sunki buvo 2020 metų žiema ir pavasaris – pirmojo karantino laikotarpis. Netikėjome, kad
dar sunkesni bus šie mokslo metai. Dauguma senjorų mūsų grupėje yra vyresnio amžiaus,
drausmingi ir supratingi. Jie stengėsi saugoti savo sveikatą, kad nepadarytų rūpesčių savo
artimiesiems.

Spalio 26 d. įvyko ekskursija po Europos parką.

Spalio mėn. dar spėjome dalyvauti savanorystės talkose VU Botanikos soduose Kairėnuose ir
„Vingis“

Lapkričio-gruodžio mėnesiais neįvyko planuotos paskaitos: „ Fizinė ir dvasinė sveikata“,
susitikimas su keliautoja Julija Stundiene, susitikimas su kunigu A. Toliatu.

Džiaugėmės, kad fakulteto veikla nenutrūko ir mes galėjome dalyvauti virtualiose paskaitose,
kad galėjome sekti naujausią informaciją Facebook MČTAU TURIZMAS.

Nors vis dar esame sukaustyti karantino reikalavimų, tačiau daugelis mūsų jau suspėjo
pabuvoti ekskursijose po Vilnių, žygiuose ir pavasarinėse savanorystės talkose, aktyvaus
poilsio stovyklose.



Viltingai laukiame naujų mokslo metų.

Rūta Maculevičienė ir Aldona Jucienė, IV grupės kuratorės

V grupė

Mokslo metus pradėjome 2020 m. rugsėjo 17 d. ekskursija po Švenčionių kraštą „Pažinkime
rytinį Lietuvos pakraštį“. Į ekskursiją vyko 12 grupės klausytojų. Ekskursiją pradėjome nuo
apsilankymo Liubavo dvare ir parke. Vėliau keliavome į Zalavą, Švenčionis, Sirvėtos
regioninį parką, kur apsilankėme Nalšios muziejuje, pakeliavome Sirvėtos mitologiniu taku,
pasivaikščiojome po Kačėniškių piliakalnį, kuris yra prie Mergežerio, pasivaikščiojome po
Mielagėnų miestelį ir apžiūrėjome įspūdingą Šv. Jono bažnyčią. Grįždami per Ignalinos
kraštą užsukome pasigrožėti po gaisro atkurtomis Ceikinų ir Labanoro bažnyčiomis.

Spalio 8 d. vyko ekskursija po Europos parką. Tai vienas įspūdingiausių šiuolaikinio meno
muziejų po atviru dangumi. Čia 55 hektarų meniniame kraštovaizdyje eksponuojama daugiau
kaip 130 įvairių pasaulio šalių menininkų darbų. Ekskursijoje dalyvavo 26 klausytojai Su
parko darbuotoja, gide apžiūrėjome ne tik ten Gintaro Karoso iniciatyva pastatytus meno
kūrinius, bet ir ten vykstančią garsaus lenkų skulptoriaus Jerzy Kedziora, daugeliui žinomo
Jotkos vardu, parodą. Jo sukurti meno kūriniai – ne įprastinės skulptūros, o įspūdingos
figūros, pakibusios tarp dangaus ir žemės. Ekskursijoje dalyvavo 26 MČTAU klausytojai.

Spalio 10 d. įvyko pirmasis naujų mokslo metų grupės susirinkimas. Susirinkime dalyvavo
40 grupės narių. Buvo aptarti ir įvertinti praėjusių mokslo metų nuveikti darbai, kuriuos
įgyvendinti sutrukdė virusas Covid-19 ir įvestas karantinas. Buvo numatyti planai naujiems
mo

Spalio 22 d. vyko ekskursija po Viršuliškes, aplankytos ir žydų kapinės. Ekskursijoje dalyvo
16 grupės narių.

Spalio 27 d. 8 grupės narės dalyvavo talkoje VU botanikos sode Vingio parke.

Karantino metu grupės nariai virtualiai dalyvavo:

MČTAU Turizmo fakulteto dekanės Teodoros Dilkienės ir Klubo „Kelionių pavilioti“ Viliaus
Šaduikio organizuotuose susitikimuose su žymiais žmonėmis. Buvo prisimintos kelionės ir
vykę renginiai, peržiūrėtos šių renginių nuotraukos

MČTAU Sveikos gyvensenos fakulteto ir Vilniaus visuomenės sveikatos biuro
organizuojamose mankštose ir paskaitose

MČTAU Turizmo fakulteto ir kitų fakultetų organizuojamose paskaitose



„Senjorų pasaulio“ organizuojamose paskaitose

Valdovų rūmų ir kitų institucijų organizuojamose paskaitose.

Buvo organizuotos virtualios paskaitos: „10 žingsnių link darnaus miesto“ ir „Tvari plėtra ir
žalioji ekonomika. Kas tai?”. Pranešėjas – Lietuvos Žaliųjų partijos pirmininkas, Pasaulio
biomasės energetikos asociacijos prezidentas Remigijus Lapinskas ir Žaliosios politikos
instituto direktorė Ieva Budraitė supažindino mus su klimato kaitai įtakos darančiais
veiksniais, atliekų rūšiavimu bei problemų sprendimu ir žaliųjų erdvių puoselėjimu.

Atlaisvinus karantino sąlygas, V grupės klausytojai, išsiilgę bendravimo ir vedami smalsumo,
smagiai ir gausiai įsijungė į ekskursijas po Vilniaus miestą:

Balandžio mėnesį buvo organizuotos šios ekskursijos:

22 d. – „Dvi Pilaitės“ , dalyvavo 14 žmonių;

23 d. – „Daugiareliginis Vilnius“ – 10 žmonių.

Gegužės mėnesį:

4 d. – Rūdninkų priemiestis, dalyvavo 14 žmonių;

7 d. – Apžvalginė ekskursija po senamiestį, dalyvavo 13 žmonių;

10 d. – Rasų kalvomis, dalyvavo 17 žmonių;

12 d. – Pavilnys, dalyvavo 11 žmonių;

17 d. – Antakalnio kapinės, dalyvavo 12 žmonių;

19 d. – Neatrasti Naujininkai, dalyvavo 19 žmonių;

25 d. – Naujoji Vilnia, dalyvavo 26 žmonės;

27 d. – Neužmirštamas Antakalnis, dalyvavo 17 žmonių;

31 d. – Dingęs Vilnius pagal V. Drėmą, dalyvavo 26 žmonės;

24 d. Vyko talka VU botanikos sode Vingio parke, dalyvavo 8 klausytojos.

Birželio mėnuo:

3 d. – Radvilų Vilnius, dalyvavo 25 žmonės;

8 d. – Šnipiškės, dalyvavo 19 žmonių;

17 d. – Vilnius po Didžiojo tvano (Silvos Rerum I tomo motyvais).



Danutė Ona Mateikienė, V grupės kuratorė.

VI grupė

2020/21 mokslo metai visiems buvo sudėtingi. Po vasaros, mokslo metų pradžioje tradiciškai
įvyko pirmasis grupės susitikimas būsimos veiklos aptarimui ir planavimui. Tikėjomės, kad
„Pažinkime Markučių apylinkes“ susipažinome su didžiojo rusų poeto A. Puškino ir jo
giminaičių palikimu mūsų krašte, Markučių parku bei apylinkėmis. Ekskursijoje „Atradimai
Europos parke “ tikrai daug ką atradome: nuostabų kraštovaizdį, besikuriantį Baltiškąjį
centrą, menininkų iš įvairių valstybių sukurtas šiai erdvei skulptūras, „Balansuojančių“
skulptūrų parodą.

Deja, vėl prasidėjęs ir visus mokslo metus besitęsiantis karantinas privertė keltis į virtualų
pasaulį, kurį palaipsniui mokėmės pažinti. Grupės susitikimai vyko kas mėnesį, kartais ir
dažniau Google Meet platformoje. Susitikimų metu grupės nariai dalijosi savo karantino
išgyvenimais, įspūdžiais ir vaizdine medžiaga iš įdomių kelionių, informacija apie
perskaitytas knygas, įvairius virtualius renginius ir paskaitas, skaitė paskaitas.

Nuo balandžio mėn. pradėjome nedidelėmis grupelėmis keliauti po Vilnių. Susipažinome su
Žvėrynu – Vilniaus vasarnamių rajonu, Basanavičiaus gatvės įdomybėmis ir naujais
istoriniais faktais, sužinojome apie „Pohuliankos“ rajoną, Rasų kapinių istoriją ir struktūrą,
aplankėme svarbių istorinių asmenybių kapus. Gegužės mėn. pabaigoje grupės klausytojų
bendru sutarimu užbaigėme šiuos mokslo metus.

Ganguolė Švėgždienė, VI gr. kuratorė

VII grupė

Kai spalio mėn. susitikome, suplanavome gražių kelionių ir ekskursijų. Tačiau pandemija
parikiavo mūsų planus. Dar spalio mėn. spėjome aplankyti Europos parką. Dauguma grupės
klausytojų saugojosi ir niekur nedalyvavo, nors buvo kviečiami.

Kovo paskutinį sekmadienį aplankėm Valdovų rūmus. Kartu su D. Bertašiūte ėjom
Kalvarijas.

Ekskursija su Arkikatedros klebonu į Unitų vienuolyną. Paskutinį balandžio sekmadienį
lankėmės Nacionaliniame muziejuje

Gegužę ėjom į ekskursią po Žvėryną



Dalyvavom talkoje Kairėnų botanikos sode

Birželį vykome į ekskursiją po Tauragės kraštą.

Jungėmės prie nuotoliniu būdu skaitomų paskaitų Turizmo fakultete ir MČTAU.

Kai kurie mūsų grupės klausytojai dalyvavo aktyvaus poilsio stovyklose Druskininkuose,
Birštone ir Šventojoje.

Audronė Užpalytė, VII gr. kuratorė

VIII grupė

Nors praeiti mokslo metai dėl karantino buvo liūdni, tačiau stengėmės kai ką nuveikti.

Spalio mėn. vykusio grupės susirinkimo metu suplanavome nemažai. Tačiau spėjome
aplankyti tik Europos parką.

Lapkričio mėnesį, prasidėjus karantinui, viskas vyko nuotoliniu būdu. Tik nedaug senjorų
galėjo prisijungti. Su kitais kalbėdavomės telefonu. Pasakydavau visas fakulteto ir MČTAU
naujienas.

Gegužės mėn. pradėjome organizuoti ekskursijas ir pasivaikščiojimus mažomis grupelėmis.
Visi buvo pasiilgę tikro bendravimo

Su mūsų grupės klausytoja gide Audrone Kivariene aplankėme Rūdninkų priemiestį,
Šnipiškes,  Žvėryną. Dėkojame Audronei, kuri šias ekskursijas vedė nemokamai.

Dalyvavome pavasarinėse talkose Europos parke, Kairėnuose ir aktyviausiai Botanikos sode
„Vingis“.

Nemažai grupės senjorų su malonumu vyksta į aktyvaus poilsio stovyklas.

Nijolė Šulcienė, VIII gr. kuratorė

IX grupė



Renginio
pavadinimas Data Dalyvių

skaičius

Grupės
susirinkimas 2020-10-09 14

Ekskursija
Europos parke 2020-10-16 18

Ekskursija
Rasų kapinėse 2020-10-22 10

Ekskursija
Antakalnio kapinėse 2021-04-20 12

Ekskursija
Užupyje 2021-04-28 16

Ekskursija
Žvėryne 2021-05-06 15

Ekskursija
,,Pohulianka – J. Basanavičiaus g.“ 2021-05-11 14



Ekskursija
,,Netikėti romantiški Vilniaus

kiemeliai“
2021-05-18 12

Žygis
,,133 km. aplink Vilnių“ 2020

spalis, 2021
balandis, gegužė

3
(2-9

etapai, 1- 1 etapas)

Talka
Kairėnų botanikos sode 2021

gegužė

2

Talka
Vingio botanikos sode 2021

gegužė

1

X grupė

Turizmo fakulteto X grupėje yra 94 pagrindiniai klausytojai ir 156 nepagrindiniai.

Dėl COVID-19 pandemijos karantino neįvyko X grupės organizacinis susirinkimas (turėjo
įvykti 2020-10-30), taigi grupės veiklos planas buvo sudarytas, bet nebuvo patvirtintas.

Spalio 19-23 d. d. dalyvavome akcijoje „Senjorų dienos internete 2020“

Spalio 20 d. 13 val. įvyko ekskursija į Europos parką

Spalio 27 d. 11 val. savanorystės talka Kairėnų botanikos sode



Lapkričio 4 d. 11 val. ekskursija į Rasų kapines

Lapkričio 5 d. 11 val. Savanorystės talka VU botanikos sode „Vingis“.

Lapkričio 16 ir 23 d. lankėme nemokamas paskaitas Vilniaus Rotušėje, kurios buvo skirtos
Pasaulio paveldo metams „UNESCO globojamas istorinis Vilniaus centras“. Lankėme arba
klausėmės nuotoliniu būdu.

Lapkričio mėn. planuojama ekskursija į Žydų kapines Vilniuje – neįvyko.

Gruodžio mėn. prieškalėdinė šventė ir susitikimas su įdomiu žmogumi – neįvyko.

Aktyviai dalyvavome MČTAU kitų fakultetų organizuojamuose renginiuose, paskaitose,
susitikimuose.

Turizmo fakulteto X grupės klausytojai, turintys galimybę ir mokantys naudotis
šiuolaikinėmis technologijomis, aktyviai dalyvavo MČTAU rektorato, Turizmo ir kitų
fakultetų pasiūlytuose mokymuose (SKAITMENINIO RAŠTINGUMO projekte „MČTAU
SAVANORIS – AKTYVAUS SENĖJIMO VARIKLIS“ ir kt.) nuotoliniu būdu. Tai nauja
patirtis senjorams, įpratusiems bendrauti gyvai. 2021-03-29 paruošėme paskaitą nuotoliniu
būdu „Sodros išmokos senjorams“.

Dar tebedirbančiai Sodros pensijų skyriuje, man rūpėjo papasakoti visas naujoves ir atsakyti į
užduodamus klausimus. Prisijungė per 200 senjorų.

Dėl karantino mūsų grupės klausytojai neužsidarė tarp keturių namų sienų, bet aktyviai
dalyvavo mažomis grupelėmis arba po vieną kitų fakultetų ir Turizmo fakulteto kitų grupių
organizuotose ekskursijoje, išvykose, sveikatingumo stovyklose Druskininkuose, Birštone ir
Šventojoje, pavasario talkose Kairėnų botanikos sode ir Vingio botanikos sode

Gražina Jackūnienė, X grupės kuratorė


